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4 Gevaar! | Tonnis Groenveld
 Bijbelstudie Judas was de (half)broer van Jezus. Hij noemt zich niet trots 

“de broer van”, maar dienaar van Jezus Christus. Het gaat Judas om 
de eer van God en de bescherming van Gods gemeente. De gemeente 
wordt van binnenuit bedreigd door de duivel. Mensen in de gemeente 
misbruiken de genade als voorwendsel voor losbandigheid. Judas spreekt 
dan ook over Gods oordeel, vroeger en nu.

8 Uitzicht | Tonnis Groenveld
 Uitwerking Ondanks felle contrasten in de brief, is de inzet van 

Judas barmhartigheid, vrede en liefde. Hij wordt geconfronteerd met 
losbandigheid binnen de gemeente. Zo leef je goddeloos en verloochen 
je Christus. Judas’ brief is vol van oordeel over ongehoorzame mensen en 
hun zonden. Dat God oordeelt kan men al weten uit het Oude Testament. 
Kijk uit naar Jezus’ terugkomst en verwacht dan zijn barmhartigheid.

12  De ontspannen brief van Judas | Frits Tromp
 Interview Van Houwelingen vindt de brief van Judas waardevol. In vijf 

punten geeft hij aan wat je zou missen als “Judas” als Bijbelboek zou 
ontbreken. Een van de punten is de oproep om te bidden in de Geest. 
De nadruk ligt op het vasthouden van het geloof. Judas roept op tot 
barmhartigheid voor wie twijfelt. Van Houwelingen ziet Judas’ brief als 
aanvulling op de brief van zijn broer Jakobus. 

16 Zonder kerk geen redding | Huib Noordzij
 En zó voort Veel christenen zeggen dat ze zich niet meer aansluiten 

bij een kerkelijke gemeente. Het past in onze tijd van vrijheid en 
individualisering. In artikel 28 van de NGBN staat dat niemand zich 
afzijdig mag houden van de kerk. Cyprianus schreef al dat wie de kerk 
verlaat, niet zal komen tot de beloningen van Christus. De leden van  
de kerk vormen een eenheid en komen zichtbaar samen.
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Houd vast aan Gods liefde, en zie uit naar de barmhartigheid van 
onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken.

Judas vers 21
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Judas en Meppel

V an de zes Wegwiizen die in een jaar verschijnen, behandelt één 
nummer altijd een Bijbelboek.

Dit keer is gekozen voor Judas. Deze korte brief is vol passie geschreven 
en bestaat onder meer uit waarschuwingen aan de gelovigen. Vervolgens 
worden zij en wij aangemoedigd. Houd vol, niet opgeven, blijf trouw. Een 
aanmoediging die wij allemaal nodig hebben. Het blijft intrigerend dat 
deze Judas uit hetzelfde gezin komt als Jezus. Zo met je broer te hebben 
opgetrokken. Terwijl we weten dat er ook in het gezin van Jozef en Maria 
weerstand is geweest tegen Jezus. Hij zette hun wereld helemaal op zijn 
kop. In die gezinsverhoudingen komt Jezus even heel dichtbij mij als 
mens, als een gezinslid. En dan toch gered worden door die Grote Broer. 

Verder staat in deze WegWijs de flyer van de BijbelStudiedag, dinsdag 21 
april 2020 in Meppel. Een prachtig programma met twee sprekers die 
veel te vertellen hebben over onze plek als gemeente van Christus in 
deze wereld. Er is veel instabiliteit op het wereldtoneel. Overheden en 
wereldleiders verwarren ons en beschamen ons vertrouwen.

Prof. Ad de Bruijne zal die wereldwijde context van kerk en overheid 
meer benoemen en ds. Marinus de Jong zal als Amsterdammer dit 
concretiseren aan de hand van zijn gemeentewerk. Verder gaan we 
zingen, elkaar ontmoeten en er een fijne dag van maken. Ik verheug me 
op deze dag. Vergeet je niet aan te melden en neem elkaar mee. 
Meppel, here we come….

Dieneke van de Kamp,  
één van de twee voorzitters van de Bijbelstudiebond

Houd vol,  
niet opgeven, 

blijf trouw
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BIjBelstudIe | Tonnis Groenveld

Gevaar!

Bijbelboeken komen niet uit de 
lucht vallen. Judas is gevormd 
door wat hij thuis geleerd heeft 
(vergeet Maria niet!), door wat 
hij weet uit de Bijbel (zie alle 
voorbeelden), hij noemt de 
waarschuwing van de apostelen 
(vers 17), en als je 2 Petrus 
naast Judas legt, zie je veel 
overeenkomsten. Daarbij is het 
niet duidelijk of Judas geleerd 
heeft van Petrus of andersom, of 
dat ze allebei uit dezelfde bron 
putten, en dat is ook niet zo 
belangrijk. Hun waarschuwingen 
versterken elkaar. 

Opvallend is dat de enige 
letterlijke aanhaling niet uit de 
bijbel komt maar van het boek 
1 Henoch: de profetie van Henoch 
in vers 14-15. 1 Henoch is geen 
bijbelboek, maar was populair 
bij Joden en christenen in die 
tijd. Maakt die aanhaling het 
boek 1 Henoch gezaghebbend 
(canoniek)? Nee, deze profetie 
klopt, maar dat hoeft niet voor 
dat hele boek te gelden. Net zoals 
Paulus heidense schrijvers kon 
aanhalen en zelfs spreken over 
profeten (Titus 1:12).

In goed gezelschap

>  Antonio Tempesta, St. Judas Thaddeus from 'Christ, Mary, and the Apostles', ets, 52 x 37,8 cm

4



D e brief van Judas is een klein 
boek, een beetje verscholen aan 

het eind van de Bijbel. Een onbekend 
boek, en onbekend maakt onbemind. 
Of zou het andersom zijn?
Judas is geen geliefd boek, en dus 
onbekend. Er is veel kritiek op de brief: 
allereerst om al die aanhalingen uit het 
Oude Testament; ze buitelen over je 
heen - wat moet je ermee? En dan het 
taalgebruik: Judas roept op om te strij-
den voor het geloof - ga je daar niet van 
griezelen: roept hij op tot jihad? En dan 
hoe Judas zijn tegenstanders behan-
delt: maakt hij ze niet uit voor rotte vis?

Gezonde woorden 
Gelukkig wordt er ook heel anders over 
gedacht. De kerkvader Origenes, die 
zo’n 150 jaar na Judas leefde, schreef: 
“Judas schreef een boek met weinig 
woorden, dat klopt, maar vol van ge-
zonde woorden van hemelse genade”. 
De man had groot gelijk.
De bijbel is Gods Woord, en omdat 
God liefde is, kan zijn Woord ook niet 
anders dan een boek van liefde zijn. 
Judas schrijft ook over die liefde van 
God, in vers 1 en 2 al twee keer. Judas 
wenst zijn lezers barmhartigheid, vrede 
en liefde, in overvloed toe. En die wenst 
God ons, als lezers, toe! De hele brief 
is een uiting van zorg voor mensen 
die die barmhartigheid, vrede en liefde 
dreigen te verliezen. En de brief loopt 

uit op een geweldige lofprijzing  
(vers 24-25). Daar gaat het Judas om: 
de eer van God en de bescherming  
van Gods gemeente.

De broer van…
Wie is Judas? Natuurlijk niet Judas die 
Jezus verraden heeft. Ook niet de an-
dere leerling van Jezus die Judas heette, 
maar hij was broer van Jakobus (vers 
1). Niet de apostel Jakobus, maar Jako-
bus, de (half)broer van Jezus. Hij heeft 
de brief van Jakobus geschreven en 
was een vooraanstaande leider van de 
gemeente in Jeruzalem na Pinksteren. 
Een bekend figuur dus, en als Judas 
zegt dat hij broer van Jakobus is, weten 
de mensen gelijk: o die Judas!
De broers hoorden dus tot het gezin 
van Jozef en Maria (zie bv. Mat. 13:55). 
Jezus’ broers geloofden eerst niet in 
Hem, maar na de hemelvaart werd 
dat anders. Judas’ geloof heeft hem 
bescheidenheid geleerd. Hij noemt zich 
niet trots ‘de broer van’, maar dienaar 
van Jezus Christus. Judas heeft ook de 
les van Jezus ter harte genomen:  

Er wordt wel gezegd: in de brief van Judas vind je geen evangelie, en Judas bestrijdt 
zijn theologische tegenstanders niet met argumenten (zoals Paulus dat doet) maar 
ze worden zwart gemaakt en met hel en verdoemenis bedreigd. Maar wat moet je 
met zo’n brief als dat allemaal klopt?

de leiding van de Geest,  
de liefde van God en  
de barmhartigheid van Jezus

“…iedereen die de wil van God doet, die is 
mijn broer en zuster en moeder”  
(Marc. 4:35). Hij schrijft over het doen 
van de wil van God.

Bedreigd
Aan wie heeft Judas deze brief ge-
schreven? Men vermoedt: aan joodse 
christenen in Palestina, maar dat weten 
we niet zeker. Wat we wel weten is wat 
van ze gezegd wordt:
Aan allen die geroepen zijn en aan wie de 
liefde van God, de Vader, en de bescher-
ming van Jezus Christus ten deel vallen 
(vers 1). Hoezo geen evangelie? We zijn 
door God geroepen: we mogen bij Hem 
horen en in zijn liefde leven, onder de 
bescherming van Jezus!
Judas was van plan een brief te schrij-
ven over de redding van ons allen (vers 
3), maar er kwam iets tussen. De duivel 
valt de kerk aan. Dat kan hij doen van 
buitenaf, door vervolging bijvoorbeeld. 
Maar hij heeft meer pijlen op zijn 
boog, en dat zie je bij Judas: de duivel 
infiltreert de gemeente om zo de bood-
schap van redding om zeep te helpen, 
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vers 4: mensen die Gods genade als 
smoes gebruiken voor een losbandig 
leven. En dat infecteert de gemeente. 
Daarom roept Judas op om te strijden 
voor het geloof. Judas is geen vechtjas, 
die geweld en bloedvergieten verheer-
lijkt. Maar het gaat hem om het bestrij-
den van alles wat barmhartigheid, vrede 
en liefde in gevaar brengt. De kerk 
wordt bedreigd, van binnenuit. 

Redding
Judas wilde over redding schrijven, 
maar er kwam wat tussen. Schrijft hij 
zijn brief nu niet over onze redding?  
Jawel, want die redding is in gevaar. 
Judas maakt dat duidelijk met een 
voorbeeld. Hij zegt: denk maar aan het 
verleden (vers 5), God heeft zijn volk 
voor eens en altijd gered uit Egypte.  
En toch kwam het volk om in de woes-
tijn. En waarom? Omdat ze zich niet 
toevertrouwden aan God, en dat terwijl 
Hij hen gered had en met hen meeging 
door de woestijn in de wolkkolom. 
Maar het volk was opstandig en wilde 
zijn eigen gang gaan, en verspeelde 
daarmee de redding. Wat onze redding 
betreft: Jezus heeft ons gered van de 
macht van de duivel en de zonde.  
Hoe kun je ervoor kiezen om die weer 
te dienen? Want wie zondigt is een  
slaaf van de zonde.

Oordeel
Een groot deel van de brief gaat over 
Gods oordeel, vroeger, nu en in de 
toekomst.
Judas maakt dat met een reeks van 
voorbeelden duidelijk, die bedoeld zijn 
om af te schrikken. Over Israëlieten  
die omkwamen in de woestijn,  
ontrouwe engelen die gevangen gehou-
den worden tot de dag van het oordeel, 
en het zedeloze Sodom en Gomorra  
(vers 5-7). Tegenover de hoogmoed van 
de mensen die Judas bestrijdt zet hij de 
bescheidenheid van aartsengel Michael, 
die zelfs over de duivel geen oordeel 
durfde uitspreken - dat liet hij aan God 
over. Daarna noemt Judas weer een 
drietal goddelozen: Kaïn, Bileam en 
Korach, en daarna haalt hij de profetie 
van Henoch aan over Gods oordeel. 

Drietallen
Judas heeft zijn eigen stijl van schrij-
ven. Een kenmerk is zijn voorkeur voor 
drietallen. Bijvoorbeeld barmhartigheid, 
vrede en liefde in vers 2, of Kaïn,  
Bileam en Korach in vs 11. Zoek, en je 
zult meer drietallen vinden! De mooi-
ste: de leiding van de Geest, de liefde 
van God en de barmhartigheid van 
Jezus (vers 21-22). Het boek loopt uit 
op een geweldige lofprijzing. Die maakt 
het boek al goud waard: “…Hem be-
hoort de luister, de majesteit, de kracht 
en de macht, vóór alle eeuwigheid, nu 
en tot in alle eeuwigheid. Amen”.

Ds. T. Groenveld is emeritus-predikant en 
woont in Drachten

Samenvatting
Sommigen vinden dat je in de brief van Judas geen evangelie vindt. 
Anderen vinden dat het een brief is vol van gezonde woorden. Gods 
Woord kan ook niet anders zijn dan een boek vol liefde. De brief staat 
vol van zorg voor mensen die barmhartigheid, vrede en liefde dreigen 
te verliezen. Judas wilde een brief schrijven over onze redding . Maar er 
komt wat tussen. De kerk wordt bedreigd van binnenuit. De boodschap 
van redding wordt door de duivel aangevallen. Zo was het ook al na 
de redding uit Egypte. Judas roept de lezers op om de redding niet te 
verspelen door een slaaf te worden van de zonde.

de eer van God en de bescherming 
van Gods gemeente
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• Judas vertelt aan het begin van zijn 
brief dat hij eigenlijk een andere 
brief had willen schrijven, namelijk 
‘over de redding van ons allen’. 
Bedenk wat in die brief aan de orde 
zou zijn gekomen.

• Ds. Groenveld wijst erop dat Judas 
een voorkeur voor drietallen heeft. 
Hij noemt de volgende voorbeel-
den: barmhartigheid, vrede en 
liefde; Kaïn, Bileam en Korach: de 
leiding van de Geest, de liefde van 
God en de barmhartigheid van 
Jezus. Kun je nog meer drietallen 
vinden?

• Er zijn overeenkomsten tussen  
de brief van Judas en 2 Petrus. 
Zoek ze eens op.

• Zet alle oudtestamentische voor-
beelden die Judas noemt eens op 
een rij en bedenk welke waarschu-
wing of vermaning ze voor ons 
bevatten.

• Waarom is integriteit in het Nieuwe 
Testament zo belangrijk? Zie Judas 
11, 2 Petrus 2: 5-16, Openbaring 2: 
14 en Handelingen 5: 1-11.

• Judas noemt een aantal voor-
beelden van mensen die God niet 
wilden dienen: Kaïn, Bileam en 
Korach. Wie zijn voor jou voorbeel-
den van mensen die Gods genade 
en liefde in hun leven juist wel tot 
hun recht laten komen?

• Hoe laat je je bij het bidden  
leiden door de geest? Judas 20. 
Zie eventueel ook Romeinen 8: 9, 
Galaten 5: 16-18, 22-25. Wanneer 
laat je je bij het bidden níet leiden 
door de geest?

• Maarten Luther noemde de brief 
van Judas een ‘strooien brief’.  
Is de brief van Judas voor jou  
ook weleens een strooien brief? 
Wat spreekt je minder aan?  
Waarom zou deze brief toch  
waardevol voor je kunnen zijn?

• Ds. Groenveld waarschuwt ons 
ertegen om te leven alsof God niet 
bestaat. Welke dingen doe je om-
dat je je leven juist wel bouwt op 
het fundament van je ‘zeer heilige 
geloof’ in God de Vader, Zoon en 
Geest (Judas 20-21)? Welke keuzes 
zou je daarin nog meer kunnen 
maken?

• Lees Judas 22-23. Wie zijn vandaag 
in jouw kennissenkring degenen 
die twijfelen en over wie we ons 
moeten ontfermen? Wie zijn dege-
nen die we moeten redden door ze 
aan het vuur te ontrukken? Bij wie 
moet ons medelijden gepaard gaan 
met vrees? En hoe doe je dat?

• Als Engels geen probleem voor  
je is, bekijk dan de video van  
The Bible Project over Jude.

• Judas citeert uit 1 Henoch, een boek 
dat niet in de Bijbel voorkomt. Een 
boek hoeft niet in de Bijbel voor te 
komen om toch belangrijk te kun-
nen zijn voor christenen. Aan welk 
boek heb jij veel gehad? Welk boek 
zou je anderen aanraden?

• Welk vers uit de brief van Judas ga 
je uit je hoofd leren?

hoofd hart handen | Ria Kuijper

Hoofd Hart Handen

CITATEN 
Iedereen moet vrij zijn om de basis van zijn overtuiging te kiezen. 
Dat geloof mag alleen beoordeeld worden op haar vruchten.
Spinoza

De ongelovigen geloven het ongelooflijkste.
Kornelis Heiko Miskotte

God heeft veel volgelingen maar weinig dienaren.
Thomas a Kempis

Er zijn mensen die hun masker zelfs niet afleggen  
voor de God tot wie zij bidden.
Peter Sirius

Trouwens, hoe vaak vermelden we in onze  
correspondentie wat we voor onze vrienden bidden?
Michael Green
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uItwerkIng | Tonnis Groenveld

Uitzicht

Judas is een brief vol felle 
contrasten. Het gaat over liefde 
en barmhartigheid, maar ook 
over het oordeel en vuur. 
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H oe zit dat: heeft Judas twee ge-
zichten? Heeft hij aan de ene kant 

liefde en meeleven, maar is hij aan de 
andere kant een rauwdouwer die hel en 
verdoemenis predikt en zijn tegenstan-
ders voor rotte vis uitmaakt?

Liefde
Zouden die felle contrasten niet alles  
te maken hebben met liefde?
Vrienden of gezinsleden kunnen elkaar 
ongezouten de waarheid vertellen,  
en juist als je van elkaar houdt, kan dat 
fel zijn. En waarom? Omdat de ander je 
ter harte gaat. Als de liefde kwijnt, komt 
er vaak onverschilligheid en lauwheid. 
En zo kunnen ook in de kerk conflicten 
fel zijn, juist omdat je samen verder 
wilt (zo is het toch?). Juist bij een con-
flict in de kerk kan de redding in geding 
zijn, en dat laat je niet koud! Judas is 
fel, maar dat maakt hem niet tot vecht-
jas, want zijn inzet is barmhartigheid, 
vrede en liefde (vers 2). Het probleem 
is: die zijn in gevaar! Hoe zijn ze in 
gevaar?

Smoes
We leven van Gods genade, en in geloof 
weten we dat Hij onze zonden vergeeft.
Maar dat is geen reden om gemakkelijk 
over zonden te doen: alsof die niet zo 
erg zijn.
En dat is in geding. Maar je kunt de 
genade van God gebruiken als voor-
wendsel voor een losbandig leven (vers 
4). Genade als smoes om je eigen gang 
te gaan. En in je achterhoofd denk je: 
zonde is niet zo erg, je vraagt vergeving 
en klaar is kees! Dan doe je alsof je met 
Gods goedheid en genade kunt sollen. 
En dat is levensgevaarlijk in de kerk:  
de houding van ‘moet kunnen’.  
Judas wordt daarmee geconfronteerd. 
Hij zegt er in vers 4 twee dingen over. 
Het eerste: als je zo leeft ben je godde-

loos. Dat betekent: je gelooft misschien 
wel in God, maar in het dagelijks leven 
doe je alsof Hij niet bestaat: dan doe je 
met een gerust hart mee aan roddel en 
leugen, en zwart werken en….. Boven-
dien: je verloochent Christus als je Heer 
en Meester. Je kunt wel zeggen dat je in 
Jezus gelooft, maar dien je Hem? Hoe 
belangrijk vind jij Hem?
Of leef je in de lijn van Kaïn, die los was 
van God (en van zijn broer), omdat hij 
vol was van zichzelf; en van Bileam, 
die voor geld wel wilde profeteren, ook 
tegen beter weten in (en die het volk 
Israel tot zonde wist te verleiden!); en 
van Korach, die niet wilde dienen maar 
heersen: hij kwam in opstand tegen het 
gezag van Mozes (zie vers 11).  
Maar over hen kwam het oordeel!

Oordeel
Denk niet, dat je wel goed zit, alleen 
omdat je kerklid bent. Het oordeel 
begint bij het huis van God (1 Petr.4). 
En dat oordeel, daar is de brief van 
Judas vol van: het grootste deel gaat 
erover (vers 5-19). Gods oordeel over 
ongehoorzame mensen en opstandige 
engelen, over zelfzucht, hebzucht en 
heerszucht (vers 11). Maar ook over 
andere zonden: ontucht, hoogmoed, 
vooral goed voor jezelf zorgen (ten 
koste van de ander), er opuit zijn dat je 
alles krijgt wat je hartje begeert, gods-
lastering, mooipraterij en manipulatie, 
onzin als serieuze praat verkopen.  
Lees de brief en de zonden buitelen 
over elkaar.
Waarom wordt dat allemaal aange-
haald? Het laat in elk geval zien: dat 
God oordeelt is geen verrassing – lees 
de bijbel maar, ook het Oude Testa-
ment. Dat gaat over het verleden, en 

vertelt veel over wie God is, en hoe  
Hij met mensen omgaat, en mensen 
met Hem.
Dat gaat over het heden: God is niet 
veranderd; mensen ook niet, en de 
duivel al helemaal niet!
Dat gaat ook over toekomst: we kijken 
uit naar Jezus die komt om te oordelen, 
maar kijken we naar zijn komst uit?  
Of denken we: o wee, als Hij oordeelt – 
waar blijf ik dan?

Beschermd 
Je kunt de brief kort als volgt in 
schema brengen. 

belofte: bescherming
oproep: blijf in geloof
waarschuwing: dwaalleraars
 Gods oordeel komt
waarschuwing: dwaalleraars
oproep: blijf in geloof
belofte: bescherming

-  Letterlijk centraal in de brief staat 
het oordeel van God dat komt  
(vers 5-16).

-  Voor en na dit gedeelte staat de 
waarschuwing voor  
dwaalleraars (vers 4 en 17-19).

-  Ervoor en erna staat de oproep om 
te blijven in het geloof, te strijden 
voor het geloof, je leven te bouwen 
op het geloof (vers 3 en 20-23).

-  Maar de brief begint en eindigt met 
Gods werk daarin:  
Hij beschermt je (vers 1 en 24-25).

Brief van Judas

Judas richt onze aandacht op de Heer
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Uitzicht
Waar kijken we naar uit, als we Jezus’ 
terugkomst verwachten? Judas zegt: 
verwacht de barmhartigheid van Chris-
tus (vers 21). Wat betekent dat?
Misschien wel de bekendste bijbeltekst 
is Johannes 3:16: ‘Want God had de we-
reld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft 
gegeven, opdat iedereen die in hem 
gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig 
leven heeft’. 
Maar lees ook het vervolg, vers 17-
18: ‘God heeft zijn Zoon niet naar de 
wereld gestuurd om een oordeel over 
haar te vellen, maar om de wereld door 
hem te redden. Over wie in hem gelooft 
wordt geen oordeel uitgesproken, maar 
wie niet in hem gelooft is al veroor-
deeld, omdat hij niet wilde geloven in 
de naam van Gods enige Zoon’.
God stuurde zijn Zoon naar de wereld, 
niet om ons te veroordelen maar om 
ons te redden. 
Hij droeg zelf Gods oordeel over onze 
zonden. Dat is zijn ontferming, zijn 
barmhartigheid over zondige mensen. 
En als je je aan Hem toevertrouwt, 
wordt je gered. En, zoals Judas’ broer 
Jakobus schreef: barmhartigheid over-
wint het oordeel (Jak. 2:13). Waar de 
barmhartigheid komt, verdwijnt het 
oordeel. Jezus redt je van het oordeel. 
Daar gaat de brief van Judas over. 
Kijk maar naar de opbouw van de brief. 

Strijd
Judas roept op tot strijd voor het geloof 
(vers 3). Wat is de inhoud die oproep? 
Het is niet: doe een bomgordel om en 
ga een station binnen, of schiet om 
je heen in een winkelcentrum. Het is 
totaal iets anders. Judas noemt vier 
dingen, vers 20-22:
-  bid door de Geest
-  houd vast aan Gods liefde
-  kijk uit naar de barmhartigheid van 

Jezus
-  ontferm je over anderen en red hen uit 

het vuur!
Je bent niet uit op de ondergang van de 
ander, maar je wilt hem juist redden.
Lijnrecht tegenover de agressie en 
haat van Jihadisten staat dat je je laat 
leiden door de Geest (die leven geeft!), 
dat je vasthoudt aan Gods liefde, en 
je vanuit de barmhartigheid van Jezus 
ook op anderen richt die in gevaar zijn. 
Zo praktisch is strijden voor het geloof: 
het gaat om de boodschap van redding 
(vers 3)

Eind goed…
De oude Origenes had groot gelijk: 
gezonde woorden van hemelse genade. 
De duivel infiltreert, zo weet hij verdeeld-
heid te zaaien en maakt hij mensen 
helemaal aards-gericht, dat wil zeggen:  

 
ze gaan op in het hier-en-nu (vers 19).
Judas richt onze aandacht op de Heer. 
Jezus komt om te oordelen; als je jezelf 
aan God toevertrouwt, gebruikt Hij zijn 
‘macht u voor struikelen te behoeden en 
u onberispelijk en juichend van vreugde 
voor zijn majesteit te laten verschijnen’ 
(vers 24). Het leven ligt voor ons, en wat 
voor leven!

Literatuur/Internet
-  P.H.R. van Houwelingen, 2 Petrus / 

Judas. Testament in tweevoud (serie 
Commentaar op het Nieuwe Testa-
ment)

-  Studiebijbel in Perspectief (red. H.G.L. 
Peels en P.H.R. van Houwelingen),  
Uitg Jongbloed Heerenveen 2009

-  https://www.amen.nl/artikel/69/ 
de-brief-van-judas

-  creatief filmpje met veel informatie  
over de brief van Judas (engelstalig), te 
zien op:  
https://thebibleproject.com of 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=6UoCmakZmys&feature 
=emb_logo

Ds. T. Groenveld is emeritus-predikant,  
hij woont in Drachten

we kijken uit naar 
Jezus die komt om te 
oordelen, maar kijken 
we naar zijn komst uit?

Samenvatting
Je kunt de genade van God niet gebruiken als voorwendsel voor een losban-
dig leven. Als mensen zo leven zijn ze goddeloos en verloochenen ze Chris-
tus. Judas met zijn voorkeur voor drietallen noemt hier als voorbeelden 
Kaïn, Bileam en Korach. Een groot deel van de brief gaat over het oordeel 
over ongehoorzame mensen, opstandige engelen en andere zonden. God 
oordeelt en dat is geen verrassing als je de Bijbel leest. Jezus zal ook komen 
om te oordelen, maar Judas zegt: verwacht de barmhartigheid van Christus. 
Jezus redt je van het oordeel, want waar barmhartigheid komt verdwijnt het 
oordeel. Daarom roept Judas op tot strijd voor het geloof. 
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Een joodse man
Een joodse man van het jaar nul,

die amper drieëndertig jaren,
gestorven is voor onze schuld

toen wij nog Batavieren waren.

Ja, sterker nog, die eenmaal dood
en in een diepe rots geborgen
zou zijn verrezen levensgroot

met lijf en ziel een voorjaarsmorgen.

Die was gezien, gehoord, betast,
en toen ten hemel opgevaren

waar hij regeert in eeuwigheid.

Die eens ons als een dief verrast
wie weet na hoeveel duizend jaren,
wie weet vannacht. Hij kent de tijd.

Jan Willem Schulte Nordholt

Uit: Verzamelde Gedichten,  

Een wankel evenwicht 1986
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IntervIew | Frits Tromp

De ontspannen 
brief  

van Judas

De brief van Judas lijkt door zijn lengte overzichtelijk, maar je kunt je er op verkijken. 
De jongere broer van Jezus heeft het Spreukenboek van het Nieuwe Testament 
geschreven, zegt professor Rob van Houwelingen, die vijf lessen trekt uit deze brief.

”De brief van Judas vraagt om een 
korte inleiding voorafgaand 

aan de lezing, want het geheel is nogal 
afschrikwekkend door de retoriek.” 
Aan het woord is Rob van Houwelin-
gen, hoogleraar Nieuwe Testament aan 

de Theologische Universiteit in Kam-
pen. “De retoriek waarvan de schrij-
ver zich bedient, was in zijn tijd heel 
normaal. Je moet de brief dan ook niet 
meten met de maatstaven van onze 
westerse samenleving.”

Het is vanwegede stevige retoriek, dat 
het goed is om de brief in te leiden, 
omdat de cultuur inmiddels flink is 
veranderd. De brief is een klein en 
enigszins obscuur geschrift, dat in de 
westerse canon verstopt lijkt tussen 
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de brieven van Johannes en de Open-
baring aan Johannes. “Maar de volg-
orde van de bijbelboeken zoals wij die 
kennen, is anders dan bijvoorbeeld in 
de Russisch-orthodoxe kerk,” vertelt 
Van Houwelingen. “We kunnen in het 
Nieuwe Testament drie onderdelen 
onderscheiden: de Evangeliën met de 
Handelingen der Apostelen, de Brieven 
van Paulus en de Katholieke Brieven, 
waar Judas onder valt. In oosterse ker-
ken volgen de Katholieke Brieven gelijk 
op Handelingen, naar de volgorde in de 
meeste Griekse handschriften. Het is 
wel goed om zoiets te beseffen.”
 
Judas 
De auteur van de kortste brief in 
het Nieuwe Testament is Judas, de 
broer van Jezus. Over de authentici-
teit bestaat de overeenstemming dat 
het inderdaad déze Judas is, en niet 
iemand die de naam van Jezus’ broer 
aanhaalt om zichzelf autoriteit toe te 
dichten. “Judas omschrijft zichzelf als 
de broer van Jakobus, zonder verdere 
toelichting. Waarschijnlijk was onder 
het lezerspubliek helder dat met deze 
persoon een bekendere Jakobus werd 
bedoeld, een van de broers van Jezus. 
Jakobus was de oudste ná Jezus in het 
gezin, Judas volgde later in de lijn.” 
Hoewel Jakobus en Judas aan Jezus 
verwant waren en ondank het feit dat 
zij ook rondreizende evangeliepredikers 
waren, staan hun brieven in de scha-
duw van het werk van de apostelen (zie 
bv. 1 Kor. 9: 5).

Inhoud
Ondanks de beperkte lengte, vindt 
Van Houwelingen de brief van Judas 
wel waardevol. Het boek bevat veel 

praktische wijsheid. Op de vraag wat je 
zou missen als “Judas” zou ontbreken, 
heeft de hoogleraar een antwoord in vijf 
punten.
Het eerste is dat Judas met het polemi-
sche karakter van zijn brief de lezers wil 
activeren. Bij deze jonge gemeente(n) 
is het belangrijk dat je niet alles over je 
heen laat komen als het om de ge-
loofsinhoud gaat. Laat je niet in de war 
brengen door dwaalleraars, maar houd 
vast aan het over geleverde geloof, aan 
wat de kerk belijdt.
Dat is ook het tweede, een positieve 
houding. “Houd vol in het geloof. Speel 
geen paniekvoetbal, ga niet lijmen of 
sussen. Ga terug naar het geloof, naar 
de belijdenis die je meegekregen hebt. 
Dat zal je helpen om trouw te blijven.”
Een ander punt is dat je niet alles hoeft 
op te lossen. God zelf zal oordelen, 
zoals Hij dat ook heeft gedaan bij de 
zondvloed. “Het is schijnbaar onzeker 
of dit gebeurt, maar kijk naar de ge-
schiedenis, dan zie je voorbeelden dat 
God wel degelijk ingrijpt. Dit thema zie 
je bijvoorbeeld ook terug in 2 Petrus 3.”
Het vierde punt zijn de pastorale 
adviezen van Judas. “Hij roept op tot 
barmhartigheid voor wie twijfelt, en 
dat is iets anders dan waar de doperse 
radicaliteit toe oproept.”
Als laatste punt noemt Van Houwelin-
gen de expliciete oproep om te bidden 
in de Geest. “Tijdens mijn studie had 
ik een Bijbelstudie met leden van mijn 
‘kast’ [studentenhuis], waarbij we ook 

deze tekst bespraken. Het is een heel 
compacte uitdrukking, om aan te geven 
dat je moet bidden in de kracht van 
de Geest, in de krachtige verbinding 
met God, dat je kunt volhouden door 
in het krachtenveld van de Geest te 
gaan staan. Je hoeft niet bang te zijn. 
Deze spirituele dimensie van het gebed 
is een onderdeel van de geestelijke 
wapenrusting, zoals Paulus aan de 
Efeziërs schrijft.”
Kortom, Judas legt de nadruk op het 
vasthouden van het geloof. Terug-
grijpen op de kern zorgt ervoor dat je 
ontspannen kunt omgaan met me-
ningsverschillen in de kerk, omdat je 
leert wat écht belangrijk is.
 
Vast voornemen
Het feit dat Judas niet zijn aanvankelij-
ke voornemen volgt, maar juist schrijft 
over de dwaalleraars, geeft iets aan 
van de crisis waarin de lezers verkeer-
den. “Judas was zo bezorgd over het 
gemeenschappelijke heil, dat hij wel 
hierover moést schrijven,” verduidelijkt 
de Kamper hoogleraar. 
“Het is speculatie, maar ik vermoed dat 
Judas zich identificeert met zijn oudere 
broer Jakobus. Ze schrijven volgens mij 
beiden aan dezelfde lezers, gelovigen 
met een Joodse achtergrond. Dat merk 
je aan de verwijzingen: die worden 
verder niet toegelicht, blijkbaar was dat 
niet nodig om toch te begrijpen wat 
bedoeld werd.”

Judas was zo bezorgd over het gemeenschappelijke 
heil, dat hij wel hierover moést schrijven 
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Waarschijnlijk was Jakobus op het 
moment van schrijven al overleden, 
waardoor Judas’ brief als supplement 
op de brief van Jakobus kan worden 
gezien – net zoals 2 Petrus een toevoe-
ging is aan 1 Petrus.
 
Henoch
Judas citeert in zijn korte epistel 
Henoch, de historische figuur van wie 
de Bijbel vertelt dat hij wandelde met 
God. “Judas verwijst bovendien meer 
algemeen naar de Henoch-traditie, die 
in het vroege christendom bekend was. 
Het citaat behoorde tot het referen-
tiekader van de eerste lezers. Voor 
ons minder bekend, maar dat is ons 
probleem, niet dat van Judas.”

Het buitenbijbelse geschrift Henoch is 
volgens de hoogleraar de moeite waard 
om te lezen. Het is geen apocrief boek, 
zoals de boeken van de Makkabeeën, 
maar valt te vergelijken met heden-
daagse romans over bijbelse figuren. 
“Het lezen van zulke boeken geven 
je een beter beeld van de tijd van de 
Bijbel, zonder dat ze als leerschriften 
hoeven te dienen.”
Dat Judas de profetie van Henoch 
citeert, pas uitstekend in zijn betoog. 
“Dat doen wij net zo. Als je een punt 
wilt maken, doe je een beroep op wat je 
lezers herkennen. Je voegt onderdelen 
toe aan je verhandeling. Wie zich dat 
realiseert, kan heel ontspannen deze 
brief lezen.”

op de klank af | Riet Steenbergen-Busstra

A ls jongste van vijf kinderen vond ik het vroeger 
helemaal niet leuk als mensen mij vroegen of ik ‘een 

zusje was van’. Niet omdat ik iets tegen familie had, maar 
het voelde, en was vaak ook zo, dat ik beoordeeld werd naar 
wat mijn broers en zussen waren of deden. En soms viel dat 
mee, soms viel dat tegen. Later bedacht ik dat ik door met 
een kwinkslag te vragen of het er beter van werd als dat zo 
was duidelijk kon maken dat ik ruimte wou om mijzelf te 
mogen zijn en om onbevooroordeeld met mij om te gaan. 

In Marcus 6 vragen de mensen zich af wat Jezus zich wel 
niet verbeeldt: Hij is toch de zoon van de timmerman? Maria 
is toch zijn moeder en Jacobus en Josef en Simon en Judas, dat 
zijn toch zijn broers? En wonen zijn zusters niet allemaal bij 
ons? Daarmee was het oordeel geveld: Ze namen aanstoot 
aan Jezus. De broers geloofden op dat moment zelf ook 
nog niet in Jezus als de Messias (Johannes 7 vers 5);  
wat zal dat ook een lastige situatie geweest zijn in het 
gezin van Jozef en Maria! 

De broer van
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Prof. dr. P.H.R. (Rob) van Houwelingen (1955) is 

sinds 2002 hoogleraar Nieuwe Testament aan de 

Theologische Universiteit in Kampen. Eerder was  

hij predikant in Driebergen-Rijssenburg (1980), 

Ommen (1985), Enschede-Oost (1991) en Nijkerk 

(1995). In SCHRIFT, een tijdschrift over de Bijbel,  

staat in augustus 2019 een artikel van hem over  

Judas. Dit artikel is vrij toegankelijk via  

http://tukampen.academia.edu/RobvanHouwelingen. 

Riet Steenbergen-Busstra, 
schrijven is haar hobby.

Ik moest hieraan denken bij het lezen van Judas 1 vers 
1. Het nest waaruit Judas komt brengt hij in zijn brief 
meteen ter sprake: Van Judas, dienaar van Jezus Christus en 
broer van Jacobus. Judas ontleent zijn autoriteit niet aan 
zijn verwantschap met Jezus: Luister naar mij, ik ben wèl 
de broer van. Hij had het ook gehoord: ‘Iedereen die de 
wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder.’ 
(Mar. 3 : 35). 
In de eerste plaats weet Judas zich dienaar van Jezus 
Christus; hij erkent zijn Broer als Heer en Gods Zoon. En in 
de tweede plaats noemt hij zich dan ook nog broer van. 
Van een bekende kerkleider, die zijn leven inzet(te) voor het 
Koninkrijk van Jezus Christus. Die, volgens buiten Bijbelse 
bronnen, op dat moment al als martelaar was gestorven. 
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Kamp Vught was één van de drie 
Duitse concentratiekampen in 

Nederland. De andere twee zijn de 
doorgangskampen Amersfoort en 
Westerbork. Berucht zijn de twee 
Kindertransporten, die in juni 1943 alle 
aanwezige Joodse kinderen per trein via 
Westerbork naar het vernietigingskamp 
Sobibór in Polen brachten.
Officieel heette dit kamp Konzentra-
tionslager Herzogenbusch en deed 
dienst als nazi-kamp tussen januari 
1943 en oktober 1944. In het kamp was 
een werkplaats gemaakt voor Philips, 
die op die manier zorgde dat de situatie 
Philips-medewerkers aanzienlijk ver-
beterd werd. Na de oorlog kreeg (een 
deel van) het kamp een nieuwe naam: 
woonoord Lunetten waar gezinnen 
van Molukse KNIL-militairen werden 
gehuisvest.

Een kleine tien jaar geleden nam de 
Noord-Brabantse zanger Gerard van 
Maasakkers het initiatief tot een cd als 
herinnering aan dit kamp, dat in 1990 
een Nationaal Monument werd. Onder 
meer Stef Bos, JW Roy, Lenny Kuhr 
en Ernst Jansz leveren een bijdrage. 
Het gaat in deze bijdragen om het 
kamp in de meest brede zin van het 
woord: variërend van het kindertrans-
port (Tom America - Kunt u zich dat 
voorstellen) en de gevangenen (Gerard 
van Maasakkers - Kamp Vught) via op-

vangkamp Lunetten (Ernst Jansz & Jimi 
Bellmartin - Barak 23) tot algemenere 
thema’s die met oorlog te maken heb-
ben (Willemijn Smeets - Muren).

De cd heeft de titel Wie meegekregen, 
naar het gelijknamige nummer van 
Van Maasakkers, die inderdaad twee 
nummers van dit album voor zijn reke-
ning neemt. Hij stelt daarin de bekende 
vraag wie er wat gaat zeggen als hij 
onrecht ziet. “Ik wou nog protesteren, 
da dit nie zomaar kan,” zingt hij in 
onvervalst Brabants. “Mar wie gao-t-er 
wa zeggen, wie houdt z’n eigen stil, wie 
kunde nog vertrouwen, en wie doe-t-er 
wat-ie wil? (...) Iemand moet ‘t zijn en 
iemand moet ‘t doen, mar kijk mer nie 
naar mijn.”

Gaandeweg verandert het refrein van 
het lied met als afsluitende zin:  
“Iemand moet ‘t doen en ik denk da ik 
‘t ben.”

De oorlog ligt inmiddels 75 jaar achter 
ons, daarmee verwijzend naar de vijf ja-
ren van bezetting door nazi-Duitsland. 
Nog steeds klinkt de oproep ‘Opdat wij 
niet vergeten’, omdat het makkelijk als 
een afgesloten stuk geschiedenis wordt 
beschouwd.
De komende maanden zet ik deze 
herdenkings-cd op en denk aan Vught.

Wie

Met luIde troM(p) | Frits Tromp

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat heel Nederland werd bevrijd. Vijf lange jaren 
bezette nazi-Duitsland ons land. Behalve dat een vreemde mogendheid de dienst 
uitmaakte in Nederland, werd ook een groot gedeelte van de Joodse bevolking op 
‘effectieve manier’ weggevoerd.

Wie gaat er wat zeggen 
als hij onrecht ziet
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Kerken lopen leeg. 
Het ene na het andere 
kerkgebouw sluit de 
deuren en gaat tegen de 
vlakte, of krijgt een andere 
bestemming. Volgens een 
prognose uit een recent 
verschenen rapport, 
verliezen de komende 
tien jaar 1700 (van de 
5500) kerkgebouwen 
hun functie. De 
secularisatie verslaat zijn 
tienduizenden.
 

Nu weten wij dat de kerk van 
Christus nog iets anders is dan 

een gebouw. En er worden ook nieuwe 
kerken gebouwd. Of nieuwe gemeenten 
huren een ruimte. Enige nuancering bij 
genoemde cijfers is daarom wel gepast. 
Maar toch. Dat Nederland steeds min-
der christenen telt en steeds minder 
christelijke waarden vasthoudt, hoeft 
geen toelichting. 
Maar - hoor je wel zeggen - wij heb-
ben niet te vrezen, want Christus zal 
Zich een gemeente blijven verzamelen. 

Dat deed Hij zelfs nog in de dagen van 
koning Achab. Daarop mogen wij inder-
daad vertrouwen en dat mag ons hoop 
geven. Tegelijk weten wij dat Christus 
Zijn kandelaar ook ergens kan wegne-
men en verplaatsen. Daarvoor worden 
wij gewaarschuwd in Openbaring 2. 
In andere delen van de wereld groeit 
het christendom. Maar hoe zal het in 
ons land verder gaan? 
Tegenwoordig hebben we - meer dan 
vroeger - te maken met nog een andere 
vorm van kerkverlating. We bedoelen 
christenen die zeggen dat ze wel Jezus 
willen volgen, maar zich niet meer 

aansluiten bij een kerkelijke gemeente. 
Dit past binnen onze tijd van indivi-
dualisering en vrijheid. Je bent niet 
meer gebonden aan iets. Je beleeft op 
jouw manier je geloof, waar en wan-
neer je dat nodig vindt. Want is Jezus 
en is geloven niet (veel) meer dan een 

kerkelijk instituut? Het gaat per slot van 
rekening om het innerlijk, hoe sta jij te-
genover God en hoe geef je dat handen 
en voeten. 
Het mag duidelijk zijn dat deze laatste 
vorm van kerkverlating en geloofsbe-
leving schuurt met de kop boven dit 
artikel; hoezo geen redding zonder 
kerk? Iedereen zal zich toch persoonlijk 
hebben te verantwoorden. Of mis-
schien hoeft dat zelfs niet meer, omdat 
je - met of zonder kerk - al gered bent 
doordat God jou liefheeft en vergeeft, 
wat je ook gedaan hebt. In de Ne-
derlandse Geloofsbelijdenis (art. 28) 
belijden wij dat niemand zich van de 
kerk afzijdig mag houden. Want in de 
kerk komen immers bijeen degenen die 
behouden worden, en buiten haar is 
geen heil. Oeps! Dat botst. Je hoort ook 
steeds vaker dat de formulieren van 
eenheid al honderden jaren oud zijn. 
Die zijn opgesteld in de 16e eeuw, toen 
de geloofsbeleving anders was dan nu. 
En dus gedateerd en ‘over de datum’. 
Maar de reformatoren wisten zich 
verbonden met de kerk van alle tijden. 
En de uitspraak ‘Buiten de kerk geen 
heil’ (Salus extra Ecclesiam non est) is 
van Cyprianus, die leefde in de derde 
eeuw na Christus. Hij was bisschop 
in Carthago (Noord-Afrika) en is om 
zijn geloof onthoofd. Hij schreef ooit: 
“Ieder die zich van de kerk afscheidt 

en zó voort | Huib Noordzij

Zonder kerk geen 
redding

Calvijn benadrukte 
de moederrol van de 
kerk, die kinderen 
in haar schoot 
ontvangt, baart, 
zoogt en ons opvoedt
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en zich verbindt met een echtbreek-
ster (ketterij), sluit zichzelf uit van de 
beloften van de kerk en wie de kerk van 
Christus verlaat, zal niet komen tot de 
beloningen van Christus. Een vreem-
deling is hij, een onheilige is hij, een 
vijand is hij. Men kan niet God tot 
vader hebben als men de kerk niet tot 
moeder heeft”. Ook Calvijn ging verder 
op dat spoor van de Schrift en de oude 
kerk. Met alle verschil in kerkopvatting 
tussen Cyprianus en Calvijn, bena-
drukte ook Calvijn de moederrol van 
de kerk, die kinderen in haar schoot 
ontvangt, baart, zoogt en ons opvoedt. 
Wij ontvangen geen leven, dan door 
onze moeder. 
Nu kunnen we aan de claim van de 
noodzakelijkheid van de kerk ontsnap-
pen, door te willen aannemen dat de 
kerk een optelsom is van alle gelovigen. 

Maar zowel het Oude als het Nieuwe 
Testament en in navolging daarvan ook 
de Oude kerk en de kerk van Reforma-
tie, spreken herhaaldelijk over een volk 
van God dat wordt verzameld en zicht-
baar (!) samenkomt. Over een lichaam 
(eenheid) waarvan de leden aan elkaar 
verbonden zijn. En dáár wordt het heil, 
de eeuwigheid, redding geschonken. 
Zijn er dan geen gelovigen buiten de 
kerk? Jazeker, juist daarom belijden wij 
dat zij zich met ons hebben te verza-

melen. Een schaap kan - theoretisch 
- ook in eenzaamheid, buiten de kudde 
en zonder een herder overleven in de 
wildernis. Maar de overlevingskans is 
dan wel een stuk kleiner. 

Huib Noordzij is auteur van o.a. Hand-
boek van de Reformatie en woont in 
Barneveld

De overlevingskans 
van een schaap 
buiten de kudde en 
zonder herder is 
een stuk kleiner
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verBeeldIng verwoord | Ida Slump-Schoonhoven
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Judas schreef een brief die voor zijn 
lezers schokkend moet zijn geweest.

Hij is ernstig verontrust over hun situ-
atie en opent hun ogen voor wat er aan 
de hand is. Er zijn mensen onder hen 
die zichzelf christen noemen, maar 
in feite goddelozen zijn. Ze gebruiken 
namelijk de genade van Christus om 
een losbandig leven goed te praten. 
“Als je vergeving gekregen hebt, maakt 
het toch niet uit hoe je leeft? Dan mag 
alles!” In heftige bewoordingen maakt 
Judas duidelijk dat ze daarmee hun 
Heer verloochenen, en het oordeel over 
zichzelf afroepen. Hij roept beelden 
in herinnering die ze allemaal ken-

nen. Van de duizenden Israëlieten die 
stierven in de woestijn omdat ze niet 
vertrouwden op de beloften van God 
die hen uit Egypte had gered. Van enge-
len die gevangen zitten in de duistere 
onderwereld omdat ze, ontevreden met 
de positie die God hun gegeven had, 
in opstand kwamen. En van Sodom en 
Gomorra, door een regen van zwavel 
en vuur weggevaagd omdat hun inwo-
ners, net als die opstandige engelen, 
de grenzen van Gods scheppingsorde 
overschreden. Het dorre landschap dat 
overbleef, is een afschrikwekkend voor-
beeld van de eeuwige straf. De men-
sen die Judas op het oog heeft, gaan 
volgens hem de weg van Kaïn, en doen 
als Bileam en Korach. Hoe ontzet hij 
daarover is, blijkt wel uit zijn uitroep: 
“Wee!”. Hij bezweert zijn broeders en 
zusters om hun leven te bouwen op het 
fundament van het geloof en vast te 
houden aan Gods liefde.

De weg van Kaïn wordt getoond op een 
schokkend schilderij van Lovis Corinth.

Kaïn heeft net zijn broer Abel gedood. 
Nu probeert hij hem onder grote brok-
ken steen te verbergen, maar Abel heeft 
zijn armen nog omhoog gestrekt en op 
de aarde stroomt zijn bloed. Het is als-
of wij als kijkers vanuit Abels positie de 
dreigende gestalte van Kaïn zien. Door 

de heftige, diagonale penseelstreken 
wordt onze blik verder geleid. We kij-
ken met Kaïn mee omhoog naar de 
dreigende hemel van waaruit God hem 
ter verantwoording roept: “De stem 
van het bloed van je broer roept tot 
mij.” Kaïns opengesperde ogen tonen 
zijn plotselinge schrik. Maar uit zijn 
houding blijkt innerlijk verzet. Zwarte 
vogels, symbolen van de dood, vliegen 
om hem heen. Ook eerdere momenten 
worden in beeld gebracht. Tussen Kaïn 
en Abel zien we een altaar. Het herin-
nert aan het offer dat beide broers 
hebben gebracht – Abel oprecht, maar 
Kaïn zonder liefde en ontzag voor 
God. Hij deed vroom, maar was het 
niet. God waarschuwde hem, maar 
hij kon zijn broer niet langer verdra-
gen. Hij had geen liefde voor God, 
en daarom ook niet voor zijn broer. 
Een smalle strook groen met een huis 
herinnert in het troosteloze landschap 
aan het gezin waarin de beide mannen 
opgroeiden. Daar leerden ze allebei de 
Here kennen. Geen van tweeën zal er 
terugkeren. Abel kan het niet, Kaïn mag 
het niet. Hij toont geen berouw en God 
stuurt hem weg, om te gaan zwerven 
over de aarde.

Ida Slump-Schoonhoven

Wee hun, die de 
weg van Kaïn gaan!

>  Lovis Corinth, Kaïn,  
olie op doek, 140 x 115 cm 

De Duitse schilder Lovis Corinth 
(1858-1925) maakte dit werk 
(linkerpagina) tijdens de Eerste 
Wereldoorlog, op een moment 
dat de nederlaag van Duitsland 
onafwendbaar was. Waarschijn-
lijk heeft hij het bedoeld als een 
algemeen beeld voor de geschie-
denis van de mensheid, die tel-
kens weer uitmondt in broeder-
moord. Maar het is duidelijk dat 
hij Genesis 4 goed kende.
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De Moabieten en Midianieten zijn 
erg geschrokken van de enorme 

menigte Israëlieten die op de vlakte van 
Moab zijn neergestreken, en Balak de 
koning van Moab, besluit de hulp van 
een expert in te roepen, De in die tijd 
wereldberoemde Bileam woont 600 
kilometer noordwaarts, aan de Eufraat. 
Hij kan een enorme beloning verwach-
ten want het mag wat kosten.

Dat deze Bileam verstand van zaken 
heeft, blijkt wel uit het feit dat hij de 
verbondsnaam van de God van Israël 
kent: JHWH, in de NBV weergege-
ven met HEER. God openbaart zich 
aan hem en Bileam begrijpt dat hij 
Gods volk niet zal kunnen vervloeken. 
Toch gaat hij uiteindelijk mee. 

Tot grote ergernis van Balak blijkt 
Bileam het volk Israël allen maar te 

aan het woord | Ria Kuijper 

Vloek en zegen

kunnen zegenen. Bileam lijkt zelfs een 
beetje jaloers op dit volk: ‘Moge ik 
sterven als die rechtvaardigen, moge 
ik heengaan zoals zij’ (Num. 23:10). 
En misschien weet hij zichzelf wel 
gezegend: ‘Gezegend wie u zegent, 
vervloekt wie u vervloekt’ (Num. 24:9). 
Bileam is een waarzegger, geen profeet 
zoals we die uit het Oude Testament 
kennen. Het verschil is niet zo makke-
lijk aan te geven, want ook Bileam geeft 
woorden van God door. Maar zijn stijl 
is toch wel anders. De Bijbelse profe-
ten wijzen van zich af naar God: “Zo 
spreekt de Heer”. Bileam zegt in feite: 
“Zo spreek ik.”

Uiteindelijk keert Bileam, na Israël 
tot vier keer toe gezegend te hebben 
terug naar zijn woonplaats in het hoge 
noorden. En ook Balak gaat naar huis. 
Voor hem is het allemaal op een grote 
teleurstelling uitgelopen. 

Merkwaardigerwijs wordt in Numeri 
31:8, 16 verteld hoe Bileam door de 
Israëlieten samen met een groot aantal 
Midjanitische mannen wordt gedood. 

Blijkbaar was hij degene die de vrouwen 
in Numeri 25 er toe bracht om de man-
nen van Israël te verleiden. Hadden de 
Midjanieten Bileam teruggeroepen? 
Zag Bileam zo alsnog een kans om zijn 
beloning te ontvangen?

In het vervolg van het Oude Testament 
worden de Israëlieten er herhaaldelijk 
aan herinnerd dat de Moabieten nooit 
bij Gods volk mogen horen. Zij hadden 
immers Bileam ingehuurd om Israël te 
vervloeken. Maar, wordt er dan steeds 
gezegd, omdat God u liefhad, heeft hij 
de vloek in een zegen veranderd (Deut. 
23:5-6, Joz.24:9-10, Neh.13:2, Micha 
6:5). De Moabieten zijn steeds de 
boosdoeners.

In de drie keer dat Bileam in het Nieu-
we Testament genoemd, is hijzelf een 
afschrikwekkend voorbeeld van iemand 
die voor geld mensen bedriegt en ver-
leidt (2 Petr. 2:15,16 en Judas 11, Open. 
2:14). De Moabieten worden niet meer 
genoemd. Ze zijn verdwenen. En als 
dat niet het geval was geweest, dan 
was hun afkomst niet meer relevant. 
Het evangelie is immers bestemd voor 
alle volken. In het boek Ruth zien we 
daarvan een voorproef. Daar wordt de 
Moabitische Ruth een voormoeder van 
koning David, en daarmee van Jezus. 

 Omdat God u liefhad, 
heeft hij de vloek in 
een zegen veranderd

“Zo spreekt de man 
wiens oog geopend is, 
zo spreekt hij die Gods 
woorden hoort, 
die weet wat de 
Allerhoogste weet, 
en ziet wat de 
Ontzagwekkende toont.”
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Tom Wright is een 
Anglicaans theoloog en als 
zodanig verantwoordelijk 
voor de Bijbelstudiereeks: 
Voor Iedereen. In 2011 
verscheen in deze reeks 
de bijdrage Algemene 
Zendbrieven Voor 
Iedereen, waarin Wright 
de brieven van Jakobus, 
Petrus, Johannes en Judas 
bespreekt. 

Wright bespreekt de brieven in 
perikopen. In de Nederlandse 

vertaling, van de hand van Monica van 
Bezooijen, wordt de Nieuwe Bijbel-
vertaling uit 2004 gebruikt als tekst. 
Een enkele keer wordt in de tekst van 
Wright verwezen naar de Herziene 

Statenvertaling; een enkele keer komt 
de NGB’51 tevoorschijn als dat bij de 
uitleg beter past. De oorspronkelijke 
tekst van Wright, met daarin zijn eigen 
vertaling van de bijbelteksten, stamt uit 
2011; de Franeker uitgever Van Wijnen 
heeft acht jaar later de Nederlandse 
editie op de markt gebracht.

De bijdragen van Wright zijn commen-
taren op de bijbelteksten. Hij legt op 
een heldere wijze uit wat in het bespro-
ken tekstgedeelte voorbij komt. Wright 
gebruikt voor zijn uitleg geen moeilijke 
woorden. Integendeel, alle woorden 
die kerkgangers vertrouwd in de oren 
klinken, heeft de auteur vetgedrukt. 
De vetgedrukte woorden staan achterin 
het boek in een lijst met verklarende 
woorden. De anglicaanse nieuwtesta-
menticus is in staat om kort en bondig 
de tekst uit te leggen, doorspekt met 
diverse voorbeelden. Die voorbeelden 
komen uit diens dagelijkse praktijk. 
Dat maakt de uitleg helder en concreet, 
zelfs als deze illustraties komen van 
het eiland aan de andere kant van het 
Kanaal.

De algemene rondzendbrieven van de 
apostelen Jakobus, Petrus, Johannes en 
Judas dienden de gelovigen van de eer-
ste gemeenten, die ontstonden vlak na 
alle gebeurtenissen rondom het leven, 
de dood en de opstanding van Jezus. 
In het commentaar dat Wright schrijft 
over deze brieven, is het helder dat hij 
geen tittel of jota aan deze boodschap 
wil afdoen.

Ook in de besprekingen van de brieven 
komt Wright’s robuuste verdediging van 
de lichamelijke opstanding van Jezus 
helder aan bod. Dat vormt een aangena-
me bespreking van de Bijbel in een tijd, 
waarin veel twijfel heerst over de fysieke 
opstanding van onze Verlosser.

Na de besprekingen van de brieven en 
de verklarende woordenlijst, volgen bij-
belstudiegidsen. Deze bijbelstudies zijn 
geschreven met Phyllis J. Je Peau (Jako-
bus) en Dale & Sandy Larson (Petrus, 
Johannes en Judas). De studies kunnen 
zowel persoonlijk als in groepsverband 
worden gedaan. Als inleiding op deze 
bijbelstudies staan aanwijzingen voor 
persoonlijk gebruik en voor kringleiders 
(of groeigroepleiders of leiders van 
miniwijken).

Het lukt de theoloog om een dubbel 
publiek te bedienen: enerzijds is zijn 
Voor Iedereen-bespreking van in dit 
geval de zendbrieven goed te lezen 
voor doorgewinterde kerkgangers. 
Anderzijds is de bespreking door het 
laagdrempelig taalgebruik en het ‘woor-
denboek’ goed te volgen voor “nieuwe 
christenen”.

De Bijbel Voor Iedereen. Dat is waar 
Wright zijn bijdrage aan wil leveren. 
Het boek telt 320 pagina’s, maar is 
goed te lezen. Het dient de aanbeveling 
om de bijbelstudies eigen te maken, 
om de boodschap van de algemene 
zendbrieven extra tot je door te laten 
dringen. (FT)

Boeken | Ria Kuijper, Toos Slot-van der Woerd, Frits Tromp en Piet Zeilstra

Algemene zend brieven voor iedereen

Een boek waar dit symbool bij staat is 
geschikt voor persoonlijke studie

Een boek waar dit symbool bij staat is geschikt 
voor gespreksgroep, bijbelstudiekring etc.

Algemene 
  zend-
brieven

 voor
iedereen

TOM
WRIGHT

Inclusief Bijbelstudiegids
ISBN 978 90 519 4324 5

Dit boek biedt een originele Bijbelgetrouwe verklaring van 
het Nieuwe Testament, met aansprekende voorbeelden en 
toepassingen. Tom Wright gebruikt zijn grote deskundigheid 
op het gebied van het Woord van God om in een toeganke-
lijke, illustratieve stijl de directheid van dit stapeltje korte 
maar krachtige brieven te laten zien. In zijn uitleg van deze 
brieven vol praktische adviezen legt Wright uit waarom zij 
in de wereld van vandaag net zo relevant zijn als in die van 
tweeduizend jaar geleden. Deze teksten helpen christenen 
om als trouwe gelovigen te leven in de complexe wereld van 
vandaag.

Bij ieder hoofdstuk staat het betreffende Bijbelgedeelte in de 
Nieuwe Bijbelvertaling afgedrukt. Ook is achterin een Bij-
belstudiegids opgenomen. Hiermee kan dit boek uitstekend 
dienstdoen in gespreksgroepen en kringen.

Een belangrijke nieuwe serie gidsen bij het Nieuwe  
Testament.

9 789051 943245 >
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JAKOBUS, PETRUS,  
JOHANNES, JUDAS
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Tom Wright, Algemene zendbrieven voor iedereen, Van Wijnen, Franeker, 
Nederlandse vertaling, 2019, ISBN 9789051943245, 320 pag. ¤ 17,95
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Tom Wright heeft zich 
al jaren bezig gehou-

den met de bestudering 
van Paulus en zijn brieven. 
Hij schreef al eerder weten-
schappelijke boeken over 
hem. De vorig jaar versche-
nen Nederlandse uitgave 
van Paulus Een biografie 
is hiervan een populaire 
vorm. Voorafgaand aan elk 
hoofdstuk staat een kaart 
en achter in het boek vind 
je een lijstje met jaartallen. 
Eerst lezen we over Paulus’ 
tijd in Tarsis en de ontmoeting met Jezus, onderweg naar 
Damascus. Dan worden de reizen besproken met daarin 
verwerkt de brieven die hij schreef. Tenslotte lezen we over 
de reis naar Rome en vragen rond zijn levenseinde. Wie is 
Saulus en wat motiveerde hem om zoveel te gaan reizen, 
spreken en schrijven. 

Wright noemt de ontmoeting met Jezus een Damascus-
ervaring. Saulus was een ijveraar voor de overleveringen 
van de vaderen. Nu beseft hij dat het grote plan van God al 
in vervulling is gegaan. Hij gaat vaak eerst naar de syna-
goge om het verhaal van het oude Israël te vertellen met 
een totaal onverwachte conclusie: Jezus is de Messias, de 
gekruisigde. In Galaten 1 vers 15-17 zegt Paulus dat hij naar 
Arabia is gegaan. Wright legt de verbinding met Mozes 
en Elia die beiden naar de berg Sinaï gingen. Zo vult hij 
aannemelijk in wat er niet letterlijk staat. Dat doet hij vaker, 
ook met een moeilijke periode in Paulus’ leven wat blijkt uit 
de beide brieven aan de Korintiërs. Lucas zegt daar niets 
over, maar Wright denkt dat Paulus in Efeze gevangen is 
genomen en teleurgesteld was dat hij in Korinthe niet wel-
kom was. Deze biografie boeit vanaf het eerste hoofdstuk. 
Aanbeveling in dit blad is zeker op zijn plaats.(PZ)

Johan het Lam is predikant van de hervormde Bethel-
kerk in Harderwijk. In 2010 en 2011 had hij een burn-

out. Zijn aantekeningen die hij tijdens het herstel heeft 
geschreven, heeft hij verbrand, omdat hij deze periode 
achter zich wilde laten. Vier jaar geleden gaf hij een inter-
view, waarna zoveel positieve reacties kwamen, dat Het 
Lam besloot alsnog een boek te schrijven over zijn ziekte.

Het resultaat is het boek Schaap Met Vijf Poten, een 
bundeling van columns over de ziekte. Omdat het herin-
neringen zijn, vormt het boek geen nauwgezette kroniek 
of verslag van zijn ziekteperiode. Wel probeert hij via 
deze verslagen een inkijkje te geven in wat gebeurt bij een 
burn-out en welk proces dan volgt.
De twee dochters van Het Lam geven op elk verhaal com-
mentaar. Dochter Machteld is GZ-psychologe, dochter 
Janneke is huisarts. Vanuit hun eigen expertise vullen ze 
de columns van hun vader aan.

Het boek sluit af met twee handreikingen voor gespreks-
avonden over burn-out. De ene avond staat in het teken 
van voorkomen, de andere avond is bedoeld ter herken-

ning en bemoediging voor 
wie een burn-out heeft 
gekregen. Beide avonden 
hebben suggesties voor 
gespreksvragen, liederen 
en bijbelteksten om te 
lezen.

Dominee Het Lam wilde 
in zijn werk het schaap 
met de vijf poten zijn, de 
man die alles kon. Door 
zijn ziekte leerde hij dat 
het lam zijn Herder mag 
volgen en niet alles hoeft 
te kunnen.(FT)

Paulus, een biografie Schaap met vijf poten

Tom Wright, Paulus Een biografie, 2019, Van Wijnen, 
Franeker, ISBN 978 90 5194 555 3, 461 pag. ¤ 29,95

Johan het Lam, Schaap met vijf poten. Ervaringen van 
een dominee met een burn-out, ISBN9789058041562, 
Plateau, Amersfoort, 2019, 133 pag. ¤ 15,99
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Een mooie uitgave verscheen. Vijf-
tien prachtige preken in een boekje. 

Oplichtende woorden: het woord van 
God dat licht geeft in ons leven. Woor-

den, luisteren 
dus. Kunnen we 
dat nog? Lezen 
we nog in alle 
rust een preek? 
Er is zoveel 
veranderd in de 
kerk en de me-
dia. Het boekje 
heeft een han-

Oplichtende woorden

A. Zoutendijk, samengesteld door B. de Graaf, B. Lamain en K. van Noppen, 
Oplichtende woorden,de mooiste preken van Andries Zoutendijk, 2019, Kok Boeken-
centrum, Utrecht, ISBN 978 9043532198, 128 pag. ¤ 12,99

dig formaat om mee te nemen voor 
wie tijdens de vakantie geen kerk in de 
buurt heeft. Maar ook om gewoon eens 
extra stille tijd te nemen, of om samen 
met anderen een preek te overdenken 
biedt dit boek mogelijkheden.

De preken zijn duidelijk, geen moeilijke 
taal maar een prachtige inhoud: woor-
den naar ons hart en naar ons verstand. 
Tijdens het lezen denk je bijna dat je 
in gesprek bent, aangesproken wordt. 
Je wordt opgeroepen je hart aan God te 
geven en daar kracht uit te putten voor 

Verlangen naar een goede wereld
vertrouwen meer in hun meerderen en 
in de overheid. 

Dan volgt een bespreking vanuit de 
Bijbel. Gods vertrouwen in de mensen 
blijkt bijvoorbeeld bij de schepping en 
toen Hij in Jezus Christus naar ons 
toe kwam. Daardoor kunnen wij hem 
vertrouwen. Paulus leert ons dat de 
overheid ons door God gegeven is. 
Daarom moeten we niet argwanend 
over de overheid of over leidinggeven-
den spreken maar met vertrouwen. Het 
is belangrijk dat we als christenen ook 
zelf betrouwbaar zijn. 
Elk hoofdstuk sluit af met een verhaal 
rond een bijbelse of historische per-
soon die besproken waarde in praktijk 

bracht. Ook 
volgen er 
een aantal 
bijbelstu-
die- en 
gespreks-
vragen die 
de link leg-
gen met de 
praktijk van 
het dage-
lijkse christelijke leven. Dit boekje biedt 
inzicht in de cultuur waarin we leven en 
laat zien hoe we als christenen op een 
positieve manier van invloed kunnen 
zijn. De gespreksvragen bieden de mo-
gelijkheid onszelf en elkaar daarin nog 
meer op te bouwen. (RK)

elke dag. De preken zijn zeer verschillend 
qua onderwerp. De behandelde tekst 
staat er steeds bij. Er zijn zes preken 
gebaseerd op het Oude Testament en 
negen preken op het Nieuwe Testament. 
Sommige preken zijn al lang geleden 
gemaakt en gehouden.

Dominee Zoutendijk studeerde theolo-
gie in Utrecht en werd predikant in de 
hervormde kerk, later PKN. Van zijn hand 
verschenen ook: Lijdenstijd, Mensenkind 
en De Geest onderscheiden. (TSW)

Pieter Both bespreekt in dit boek 
een achttal christelijke waarden, 

zoals vertrouwen, verbinding, verzoe-
ning en vrijheid. Elk hoofdstuk is op 
dezelfde manier opgebouwd. Eerst 
wordt uitgewerkt wat een bepaalde 
waarde inhoudt. In het hoofdstuk over 
vertrouwen bijvoorbeeld, schetst Both 
hoe belangrijk vertrouwen is, zowel in 
jezelf als in anderen. 
Vervolgens laat hij zien waarom deze 
waarde ingewikkeld is geworden in 
onze samenleving. Doordat we veilig-
heid zo hoog waarderen, ontwikkelen 
we weinig vertrouwen in ons eigen 
lichaam. In het onderwijs en de zorg is 
controle in de plaats van vertrouwen 
gekomen. Veel mensen hebben geen 

Pieter Both, Verlangen naar een goede wereld. Over de kracht van christelijke waarden, 
2019, Buijten en Schipperheijn Motief, ISBN 978-94-6369-060-7, 158 pag. ¤ 14,90
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In zIcht | Frits Tromp 

Liefde 
corrigeert 
fout gedrag
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De winter van 2018/’19 
stond in het teken van 
het Haagse kerkasiel. 
In de Bethelkerk werd 
tussen 26 oktober 2018 
tot en met 30 januari 2019 
een nonstop-kerkdienst 
gehouden. Predikanten 
uit alle gezindten in 
Nederland (en dat zijn 
er nogal wat!) wisselden 
elkaar af. 

Dit kerkasiel werd gehouden om het 
Armeense gezin Tamrazyan, dat al 

negen jaar in Nederland woont en met 
uitzetting werd bedreigd, in Nederland 
te houden. Kerkasiel is een gewoonte-
recht dat een kerk het recht geeft vluch-
telingen op te vangen tijdens een gods-
dienstoefening binnen kerkgebouwen, 
vermeldt Wikipedia. Het betekent dat 
zolang een kerkdienst gaande is, de po-
litie niet het recht heeft deze eredienst 
te verstoren. Op die manier konden de 
Haagse Armeniërs niet worden opge-
pakt en uitgezet.

Een drie maanden durende kerkdienst. 
Dat is een hele prestatie. Een andere 
vorm van kerkasiel vond begin jaren 
negentig plaats in het Friese dorpje 
Rottevalle. Tussen april 1992 en oktober 
1994 bood de lokale doopsgezinde kerk 

onderdak aan een Syrisch-Orthodox 
gezin. Onder de titel Duizend Dagen 
maakten verslaggevers Wieberen 
Elverdink (Leeuwarder Courant), Diane 
Romashuk (Friesch Dagblad) en Karen 
Bies (Omrop Fryslân) een vijfdelige 
podcast over dit kerkasiel, dat tijdens 
de Kerstdagen werd uitgezonden.

Het Rottevalse kerkasiel was dus niet 
helemaal vergelijkbaar met de variant 
in Den Haag. Toch is het in de kern het-
zelfde: onderdak bieden aan de meest 
zwakke en kwetsbare mensen. Het is 
een uiting van wat Mozes in de oudtes-
tamentische wetgeving opdraagt: een 
vrijplaats.

Je kunt veel zeggen over de legitimiteit 
van zo’n kerkasiel. Zeker over politiek-
juridische kanten van de zaak. Im-
mers, we staan in Nederland voor een 
gedegen immigratiebeleid. Uitzetting 
volgt na een uitgebreid en onafhankelijk 
onderzoek door de IND. En in Neder-
land hebben we nu eenmaal regels 
opgesteld voor wie illegaal ons land 
binnen komt.
Daar komt bij dat je deze groep men-
sen niet onterecht hoop moet bieden. 
Alsof kerkasiel automatisch leidt tot 
een verblijfsvergunning. Burgerlijke 
ongehoorzaamheid past niet bij trouwe 
kerkgangers: je verzet je niet tegen de 
overheid, die je van God gegeven is. 
Toch?

Is het kerkasiel daadwerkelijk bur-
gerlijke ongehoorzaamheid? Als de 

verantwoordelijke bewindspersoon een 
gezin terugstuurt, dien je dat besluit 
als trouwe kerkganger blindelings en 
zonder nadenken op te volgen?
De Bijbel leert naast gehoorzaamheid 
aan het gezag ook iets anders. Iets wat 
prima hand in hand gaat met het hou-
den van het vijfde gebod en de oproep 
uit Romeinen 13. Allereerst die onge-
hoorzaamheid. Wie het goede doet, 
heeft niets te vrezen. Van geen enkele 
overheid. Immers, er is geen wet die 
iets tegen liefde en liefhebben heeft.
Wie goed doet, stapelt hete kolen op 
het hoofd van wie je belaagt. Liefde 
corrigeert fout gedrag. Dat gaat niet 
van het ene op het andere moment, 
want liefde is geduldig. Wie zijn naaste 
lief heeft zoals hijzelf geliefd is, ziet 
dat regels en wetgeving gericht zijn op 
harmonie.
Wantrouwen en achterdocht passen 
daar niet bij.

Grofweg duizend dagen duurde het 
kerkasiel in Rottevalle, een kwart eeuw 
geleden. In Den Haag boden christenen 
drie maanden onderdak aan vluchtelin-
gen. Soms laten kerken een klein stukje 
zien van Gods bedoeling om samen te 
leven.

Kerkasiel
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Deuteronomium ds. Dick Dreschler 11,90

Mozes’ preek met het oog op de toekomst

Psalmen ds. D. Grutter 11,50

In het licht van het Nieuwe Testament

Geniet van het leven! Prediker ds. H. vd Berg en W.A. vd Jagt 8,50

Jeremia ds. Dick Dreschler 11,50

Profeet tegen wil en dank

Daniel ds. Dirk Griffioen  9,99

Profeet voor vriend en vijand

 Het boek van de twaalf profeten ds. Marius van Rijswijk nieuw 12,99

Moed, hoop en vertrouwen voor Gods volk

Amos (ook op audio) ds. Pieter Niemeijer 10,50

Oordeel over onrecht

Romeinen ds. Pieter Niemeijer 10,90

Gods recht geldt voor iedereen

Galaten ds. Roel Meijer 10,50

Christus alleen!

Efeze ds. Alko Driest  9,99

Kolossenzen (ook op audio) ds. Alko Driest  10,50

Gods mysterie

Jozef ds. Cees van den Berg 11,50

Een slaaf wordt onderkoning

Gideon ds. Cees van den Berg  10,50

Met vertrouwen naar de beslissende slag

Ik kies jou ds. Roel Meijer 10,50

Samen in gesprek over de uitverkiezing

Uitgesproken! Ds. Egbert Brink  8,90

Vitaal geloven vandaag

Op weg naar de nieuwe aarde Piet Houtman 10,50

BondIg

Bijbelstudie uitgaven in boekvorm, 
verkrijgbaar bij de boekhandel

Bijbelstudieuitgaven, speciaal voor 
jongeren, OPEN, ontdekkend bijbellezen 
voor jongeren:
- Bijbelse personen
 diverse auteurs       13,90
- Bijbelboeken
 diverse auteurs       13,90

Gemeenteschetsen, gratis te downloaden 
via www.steunpuntbijbelstudie.nl
Bijbelstudies rondom een thema, 
in 3 leeftijdscategorieën: 
1  Heb ik God lief?
2  Mensen met toekomst
3  Gevouwen handen
4  Jouw probleem: mijn probleem
5  Leiden en laten leiden
6  Gods huis … open huis
7  Hoe gewoon is de doop?
8  Het Heilig Avondmaal
9  Engelen en demonen
10  Gaaf!
11  TOLLE LEGE
12  Je mag er zijn!
13  Zondagsheiliging
14  Groeien in Christus
15  Als één lid lijdt …
16  Heer, U bent mijn leven
17  Schuldig en toch vrijgesproken!
18  Het feest van de eredienst
19  Voor Hem
20  Oneindige missie
21  Liefdedienst m/v
22  Apart en toch samen?
23  Samen op weg naar Vader
24  Seksualiteit in liefde en trouw
25  God en onze euro’s
26  Liefde leven, liefde geven …  

- over opvoeden
27  Luther, breaking news for 2017
28  Een hart vol vuur, bewust op God 

gericht 
29  Leerlingen; 10 thema's over 

discipelschap
30 Bewust! Groen…bewust?

Kijk voor een korte omschrijving van de uitgaven op  
www.steunpuntbijbelstudie.nl
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colofonIn het volgende nuMMer

ADRESSEN 

Voor abonnementen, adreswijzigingen etc.: 
Administratie steunpunt Bijbelstudie
Postbus 499, 8000 AL Zwolle
tel. 038 427 04 48 (uitsluitend bereikbaar op
woensdagochtend tussen 9-12 uur)
Voorkeur gaat uit naar contact per e-mail:
administratie@steunpuntbijbelstudie.nl

WegWijs is een uitgave van de
Gereformeerde Bijbelstudiebond
Alles over de bond vind je op
www.steunpuntbijbelstudie.nl.

Redactie WegWijs
Hoofdredacteur: Frits Tromp
Eindredacteur: Ida Nijman-Stegeman
Redactieleden: Trudy van der Boom-Los,  
Tonnis Groenveld, Dieneke van de Kamp,  
Ria Kuijper, Piet Zeilstra.

Voor de inhoud van WegWijs:
redactiesecretaris: Frits Tromp  
Bleeklaan 3M 8921 GW Leeuwarden
e-mail: redactie@steunpuntbijbelstudie.nl

Abonnementen WegWijs
Leden van verenigingen die bij steunpunt 
Bijbelstudie zijn aangesloten, 
krijgen WegWijs gratis.
Particulier abonnement: ¤ 17,50 per kalenderjaar.
Opzeggen: schriftelijk of via e-mail vóór 1 december
Losse nummers van de WegWijs zijn te bestellen
via het bestelformulier op de website
www.steunpuntbijbelstudie.nl. De kosten zijn:
¤ 3,50 per stuk. Dit is incl. verzendkosten. De 
betaling
van uw bestelling kunt u direct overschrijven
naar bankrekening NL87 RABO 0125 8134 06
t.n.v. LPB media te Zwolle o.v.v.
WegWijs-nummer als betalingsreferentie.

WegWijs is ook verkrijgbaar in braille, grootletter, 
digitale en gesproken vorm via CBB, Christelijke 
Bibliotheek voor blinden en slechtzienden, Postbus 
131, 3850 AC Ermelo, tel. (0341) 565499

Overname van artikelen is alleen toegestaan na 
toestemming van de redactie. 

Vormgeving en opmaak WegWijs: idd | www.idd.nu
Druk: Scholma, Bedum; ISSN-nummer 0929-2136

Belijden = Doen

Hoezo heilige huisjes?

Weet wat je gelooft

Gebruik die tucht 
 
Wat bieden oude teksten ons nog?

Verschijningsdatum volgend nummer omstreeks 11-05-2020

Thema’s volgende nummers

• juli/augustus Bondsdagnummer  
• september/oktober  Rouw en rouwverwerking
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‘Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon 
van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig 
hebben barmhartigheid en genade vinden.’

Hebreeën 4: 16
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